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Hồng Lĩnh, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

 Kính gửi: Sở Tài chính. 

 
Thực hiện Văn bản số 6751/UBND - TH1 ngày 24/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính 

trong hoạt động đấu giá tài sản. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung trong văn bản dự thảo Thông tư của Bộ 

Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, UBND thị 

xã Hồng Lĩnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo và xin có một số ý kiến 

như sau: 

- Về chi phí lập, bán hồ sơ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá chọn 

Phương án 1: Tổ chức bán đấu giá tài sản được thanh toán chi phí lập, bán hồ sơ 

đấu giá theo mức bằng 10% tổng số tiền bán hồ sơ thu được nhưng tối thiểu 

không nhỏ hơn 200.000 đồng và tối đa không vượt quá 20 triệu đồng. 

 -  Về quản lý số tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản chọn 

Phương án 2: Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà Tổ 

chức đấu giá tài sản đã ký Hợp đồng thuê tổ chức đấu giá với người có tài sản 

nhưng chưa thực hiện việc bán hồ sơ hoặc đang trong thời gian bán hồ sơ thì 

thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 

15/5/2017 của Bộ Tài chính. 

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     -  hủ tịch, các P T UBND thị xã; 

     - Phòng TCKH; 

 - Lưu: VT. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Tôn Quang Ngọc 
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